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(المرحلة الثانٌة)محاضرات الكٌمٌاء التحلٌلٌة   

Gravimetric Analysis :   التحليل الوزني   

ٌعتمد التحلٌل الوزنً على قٌاس وزن مادة معلومة التركٌب لها عالقة كٌمٌائٌة بالمادة المحلله      

  

 Gravimetric Methods of Analysis                   ًطرق التحلٌل الوزن  

There are two main methods of gravimetric analysis:- 

Precipitation Methods   طرق الترسٌب                                             - 1  

Volatilization Methods طرق التطاٌر                                                     - 2  

  تتفاعل المادة المراد تحلٌلها كٌمٌائٌاً مع الكاشف الكٌمٌائً :-الطرق الترسٌبٌةreagent chemical 

العطاء ناتج ذي قابلٌة ذوبان محددة وبعد اجراء عملٌات الترشٌح والعملٌات االخرى المالئمة توزن المادة 

 .الصلبة المترسبة والمعلومةالتركٌب 

تفصل المادة المراد تقدٌرها على شكل غاز عند درجات حرارٌة :- طرق التطاٌر

مناسبة من مكونات النموذج البقٌة وٌعتمد تحلٌلها على وزن المادة 

اوبدالًعن ذلك عن طرٌق وزن النموذج المتبقً(المتبخرة)المتطاٌرة  

 steps of Precipitation Methodsخطوات طرق الترسب 

  weighing of sampleوزن النموذج - 1

 Dissolving of solid sampleاذابة النموذج الصلب - 2

ٌذاب النموذج اذا كان صلباً فً مذٌب مناسب الن معظم الطرق التحلٌلٌة تعتمد على محالٌل النموذج التً 

 .تنتشر فٌه مكونات النموذج بصورة متجانسة 

بعد اكمال اذابة النموذج والحصول على محلول متجانس ٌضاف العامل  :-  Precipitationالترسٌب - 3

 (عامل مرسب عضوي اوغٌر عضوي)او الكاشف المرسب
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 Preciptant (pptant) المادة المرسبة 

 Preciptate (ppt)الراسب 

 Preciptated (ppted) المادة المترسبة 

وٌتم فصل المحلول  (ppted) from motherliquid (الحاوي على المادة المراد ترسٌبها)المحلول االم

 االم عن المادة المترسبة بالترشٌح

ٌعرف هضم الراسب بتسخٌنه مع محلوله لفترة معٌنة  :- Digestion of Precipitateهضم الراسب - 4

. دون درجة الغلٌان فقد تبقى دقائق الراسب او بلوراته الصغٌرة معلقة بالمذٌب على شكل محلول غروي 

ولهذا فان هضم الراسب فً درجات حرارة دون درجة الغلٌان ٌؤدي الى اندماج هذه الدقائق او البلورات 

الصغٌرة مع بعضها وتكوٌن بلورات اكبرحجماً واكثر وزناً لٌس لها القدرة على التعلق بالمذٌب فتجذب 

والٌنبغً ان ٌسمح للمحلول ان ٌغلً الن ذلك . بتأثٌر الجاذبٌة االرضٌة الى قعر االناء فتستقر مع الراسب 

ٌؤدي الى تبدد الراسب وانتشاره فً المحلول وتحوٌله الى محلول غروي ولهذا ٌفضل ان ٌكون هضم 

 .الراسب على حمام مائً ولٌس على لهب مصباح مباشرة او على سخان كهربائً 

 Filter of the precipitateترشٌح الراسب - 5

الترشٌح خالل ورق الترشٌح - أ Filter papers 

الترشٌح خالل الجفان او البوادق - ب Filteration through crucible 

  وٌتم اختٌار ورقة الترشٌح على نوعٌة الراسب. 

  :-Washing of the precipitateغسل الراسب - 6

وٌعتمد نوع المحلول المستخدم على نوع الراسب المتكون washing solutionوٌتم استخدام محالٌل الغسل 

وٌجب توفر الموصفات االتٌة . وٌفضل ان ٌتم الغسل بحجوم صغٌرة على دفعات على الحجوم الكبٌرة 

 : لمحلول الغسٌل 

 .التأثٌر له على اذابة الراسب لكنه ٌذٌب المواد الغرٌبة - 1

 .الٌعمل على تبدد الراسب وتحوٌله الى الحالة الغروٌة- 2
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 .الٌكون مواد متطاٌرة والراسبة مع الراسب - 3

 .ٌجب ان ٌكون له القابلٌة على التطاٌر فً درجة حرارة تجفٌف الراسب - 4

 .الٌحمل مادة تتداخل اوتؤثر على التقدٌرات او التحلٌالت القادمة للراشح - 5

 احالته الى )قلما ٌستعمل الماء المقطر فً عملٌة غسل الراسب النه قد ٌذٌب الراسب او ٌعمل على تبدده

 (الحالة الغروٌة العالقة

 .Drying and ignition of the ppt  تجفٌف وحرق الراسب    - 7

 .weigh the ppt وزن الراسب - 8

وٌتم بوزن الراسب ومعرفة صٌغته الكٌمٌائٌة وٌطلق على المادة المترسبة  (معالجة النتائج )الحسابات - 9

 .وهوالمركب المستخدم لتعٌن النتٌجة النهائٌة  (الهٌئة الموزونة )من المحلول بفعل اضافة كاشف تحلٌلً 

Steps of a gravimetric analysis (precipitation methods) 

The steps required in a gravimetric analysis ,after the sample has been dissolved 

,can be summarized as follows : 

1- preparation of solution.   2-precipatiton .  3-Digestion .  4- Filtration . 

5- Washing. 6- Drying or ignition . 7- Weighing . 8- Calculation . 

We shall discuss all the above steps in detail in the lectures . 

i- Preparation of solution  

 

Weighing of the sample                    

Dissolving of solid sample 
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                    الصفات الواجب توفرها فً الراسب لٌكون ناجحاً فً التحلٌل الوزنً

Properties of precipitates 

Solubility الذوبانٌة  -1 ٌجب ان تكون ذوبانٌة الرواسب المستخدمة فً التحلٌل الكمً الوزنً على  :- 

وهذا .وٌجب ان ال تحصل خسارة ملموسة فً كمٌة الراسب عند حجمه وترشٌحه وغسله . اقل ماٌمكن 

ٌعنً ان الكمٌة التً ٌمكن ان تبقى ذائبة فً المحلول ٌجب ان ال تتعدى حدود الخطاء التجرٌبً المسموح به 

5-10وعادة فان الكمٌة المسموح بفقدنها بسب الذوبانٌة هً فً حدود . 
 .... 10-6

.لتر / مول  

             Solubility product(ksp)  وٌعبر عن الذوبانبة بحاصل االذابة 

Ba+2 +So4
-2                BaSo4 

Ksp = [Ba+2] [SO4
-2] 

The precipitate form should have low solubility so that no significant loss of the 

solid occurs during the filtration and washing . 

ٌجب ان ٌكون الراسب نقٌاً خالٌاً من الشوائب والتً تؤدي الى زٌادة وزنه وهذا ٌؤ ثر سلبٌاً :- النقاوة - 2

.على نتٌجة التحلٌل لذلك ٌجب إزالة تلك الشوائب وتنقٌة الراسب باحدى الطرق   

ٌجب ان ٌتمٌز الراسب بسهولة وسرعة الترشٌح من المحلول االم بحٌث انه كلما كان :- قابلٌة الترشٌح - 3

           حجم الدقائق كبٌراً سهل الترشٌح وكان اسرع والعكس صحٌح ولكن ٌجب ان ال ٌكون كبٌراً 

precipitate should be easy filterable the جداً بحٌث تخزن بٌن طٌاتها كمٌة معقولة من محلول   

.ترسٌبها   

او تحوٌله الى مادة  (الصٌغة )ٌجب معرفة التركٌب الكٌمٌائً للراسب :- التركٌب الكٌمٌائً للراسب - 4

اخرى معروفة التركٌب وهذا ٌعتبر من المسائل المهمة والظرورٌة جداً الى جانب وزن الراسب عند اجراء 

.الحسابات لتقدٌر النسبة المئوٌة للنموذج االصلً اي ٌجب ان تطابق الصٌغة الكٌمٌائٌة   
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Precipitation of iron by ammonia solution ترسٌب  الحدٌد باالمونٌا : مثال   

Fe+3 +3OH-               Fe(OH)3 

                              

                             راسب 

    FeO , Fe2O3  احمر Fe3O4 اسود

ٌجب ان ٌكون الشكل النهائً للراسب المتكون اثناء الوزن النهائً غٌر قابل المتصاص الرطوبة من - 5

اي مستقر)والٌتفاعل مع مكونات الهواء الجوي   Non Hydroscopicالجو  

 

Ca(OH)2       +     CO2                           CaCO3     +    H2O      

 

                   (لماذا؟؟ )من المستحسن ان ٌكون وزن الراسب كبٌرمقارنة بوزن المادة المراد تقدٌره - 6

الن ذلك ٌقلل من الحد الدنى من االخطاء الممكنة نتٌجة فقدان الوزن اثناء عملٌة /                       ج 

  .(ترشٌح،غسل)المعالجة

Weighed form Cr2O3  

152mg Cr2O3 Contain 104mg Cr  

1mg Cr2O3 Contain x mg Cr  

X=
104

152∗1
= 0.7mg Cr 
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 تعتمد دقة التحلٌل الوزنً على  

 

اختٌار نوع العامل المرسب المناسب-1  

كمٌة العامل المرسب المضاف-  2 

.ظروف الترسٌب كالحرارة، التركٌز والحامضٌة- 3  

)تستخدم الطرق الوزنٌة بشكل واسع بعملٌة التقٌٌس او المعاٌرة Standarization بالرغم من ان طرق (

ان الطرق الوزنٌة تكون مضبوطة جداً ).التسحٌح او التحلٌل االلً تتقدم علٌها فً معظم البحوث وذلك بسب

النه من الممكن وزن الموادبدقة عالٌة بأستخدام موازٌن حساسة اذ باالمكان وزن اي مادة بدقة تصل الى 

.خمسة مرات بعد الصفر  

 وللحصول على اقل تداخل واعلى حفظ للراسب ٌجب توفر المتطلبات    

ٌجب ان ٌمتلك الراسب صٌغة محددة- 1  

The precipitate should be stoichiometric and reproducible as such        

Low solubility in washing solution قابلٌة االذابة الواطئة فً محلول الغسل-  2 

اوطأ تداخل ممكن مع العناصروالمكونات االخرى فً منظومة الترسٌب - 3

)Minimum interferences of elements or other components in the 

precipitation system).  

شرط ان ٌكون امتزاز الراسب ‘ ٌجب ان ٌكون الراسب ذو مساحة سطحٌة واطئة- 4

                                                                                          للمكونات اقل ماٌمكن

The precipitate must have low surface area , provided that the 

adsorption of impurities should be minimal 

 



7 
       

ٌجب ان ٌكون الراسب ذو استقرارٌة حرارٌة عالٌة ، شرط ان ٌجفف الراسب - 5

 The precipitate must a high thermal)  بشكل مناسب دون تغٌٌرفً تركٌبه 

stability ,provided that it is dried appropriately without change in 

its structure)   

The dried precipitate should be high stabl  - الثباتٌة العالٌة للراسب المجفف 6 

 

Volatilization Method :طرق التطاٌر    

ٌتم فصل المكون اوالمادة المراد تعٌنها على شكل غازوٌفصل عن بقٌة مكونات العٌنة االخرى باستخدام 

مثل تعٌٌن .درجة حرارة مناسبة بجمع هذا الغاز المتطاٌر وٌوزن او ٌعٌن الناتج بصورة غٌر مباشرة 

 الغازات

امرار الغاز الناتج خالل مادة مازة موزونة - 2تسخٌن الغاز فً وعاء مناسب - 1                                     

Adsorbent.  

  وزن المادة المازة بعد عملٌة االمتزاز– 3

        WX =w1- w2اٌجاد وزن الغاز المتحرر    - 4

= وزن الغاز المتحرر wx =، وزنالمادة المازة قبل االمتزاز w2 = ،وزن المادجة المازة بعد االمتزاز w1 

لكون ان طرق الترسٌب من الطرق واسعة االنتشار فب التحلٌل الوزنً مقارنة بطرق 

 االحتراق والتطاٌر لذلك فسوف ناقق طرق الترسٌب تفصٌالً 
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Mechanism of precipitation                  مٌكانٌكٌة الترسٌب  

 

:-ٌتكون الراسب نتٌجة لعملٌتٌن   

.( نانومتر100- 1)(جسٌما ت صغٌرة  )تكون النوى :- االولى   

.نموالنوى الى جسٌمات كبٌرة :- الثانٌة   

التظهر النوى مباشرة بعد إضافة العامل المرسب الى محلول النموذج بل بعد فترة 

 ( Induction period)زمنٌة تسمى فترة ظهور الراسب 

Induction period وهً الفترة الزمنٌة الواقعة بٌن اضافة الكاشف المرسب :-  قترة ظهور الراسب  

.وظهور الراسب وتختلف هذه الفترة باختالف الرواسب   

بٌنما تبلغ هذه الفترة للراسب  (اجزاء الثانٌة )فمثالً تكون فترة ظهور راسب كلورٌد الفضة قصٌرة جداً 

وتستخدم بصورة عامة (خاصة عند اجراء الترسٌب فً محا لٌل مخففة)كبرٌتات البارٌوم دقائق عدٌدة 

الرواسب التً لها فترة ظهور قصٌرة فً الكٌمٌاء التحلٌلٌة اذ تتكون النوى بشكل مباشر بعد رج المحالٌل 

.المتفاعلة   

تنمو النوى ‘ حٌث فً المحلول المائً تتكون اٌونات وان غالف هذه االٌونات ٌتحطم فً عملٌة تكون النوى 

بطرق مختلفة لتكوٌن الراسب وٌعتمد ذلك على قابلٌة ذوبان الراسب  وعلى ضروف الترسٌب بحٌث عندما 

تكون قابلٌة الذوبان غٌرقلٌلة جداً ٌتكون عدد قلٌل من النوى الجدٌدة وٌستهلك معظم العامل المرسب فً نمو 

Coarsely precipitate )وعلٌه ٌتكون راسب بلوري ‘ النوى الجدٌدة  ٌحتوى على بلورات كبٌرة تكون  (

وعلى العكس عندما تكون قابلٌة ذوبان الراسب قلٌلة جداً ٌتكون عدد ‘ نسبٌاً نقٌا ومالئمة لعملٌات اخرى 

)كبٌر من النوى خال ل العملٌة وان الراسب المتكون عن طرٌق تراكم النوى  aggregation of the 

nuclei )ٌعطً راسباً بلورٌاً ناعماً  ( finely crystalline precipitate اوحتى راسب غٌر متبلور  (

(amorphous precipitate.) 
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 choice of the for precipitationاختٌار  ظروف الترسٌب  

تكون الرواسب الحاوٌة على بلورات كبٌرة مفضلة وذلك لسهولة ترشٌحها وغسلها ولصغر المساحة 

تعتبر درجة فوق االشباع النسبً . السطحٌة النسبٌة للراسب فانها تحوي على كمٌة قلٌلة من الشوائب 

(Relative super saturation R للمحول مهمة جداً وٌمكن تمثٌلها بالعالقة التالٌة  ( R=(Q-S)/S حٌث 

Q هو التركٌز الموالري للمحلول الممزوج قبل ظهور الراسب و:-  S قابلٌة ذوبان الراسب الموالرٌة :- 

molar solubility of precipitate  .  عندما ٌكون حاصل ذوبان الراسب قلٌل ستكون S ًقلٌلة اٌظا 

Q )ولهذا فان درجة فوق االشباع النسبٌة وسٌتكون الراسب من محالٌل مركزة نسبٌاً (عالٌة  

ستكون عالٌة وفً هذه الحالة ٌتكون عدد كبٌر من النوى اذ تتجمع بسرعة لتكوٌن راسب بلوري ناعم او 

Rراسب غٌر متبلور ام اذا كانت درجة فوق االشباع النسبٌة  )قلٌلة  Q قلٌل ولكنS فان عدد النوى (عالٌة

واعتماداًعلى ماسبق من استتنتاجات .ستكون قلٌلة وٌؤدي ذلك الى تكوٌن راسب بلوري ذي دقائق كبٌرة 

)وكما تبٌن فً تجربة فون فمون  Von weimarn اذتكون بلورات كبرٌتات البارٌوم صغٌرة عندما .  (

ان العامل االخر . تترسب من محالٌل مركزة وتكون كبٌرة عندما ٌكون ترسٌبها من محالٌل مخففة 

المؤثرعلى حجم الدقائق او الجسٌمات هوسرعة الترسٌب التً لها عال قة بادرجة قوق االشباع اٌظاً حٌث 

)ان االضافة البطٌئة للمحلول المرسب تجعل قٌمة  Q-S واطئة وٌؤدي ذلك للوصول الى درجة فوق االشباع (

R النسبٌة  )قلٌلة ،ام عند اضافة المحلول المرسب بسرعة فتصبح قٌمة  Q-S عالٌة ودرجة فوق االشباع (

.عالٌة وسٌود تكون النوى بشدة ٌتبعه تراكم راسب ٌكون ناعم   

 

solubility of precipitates   ذوبانٌة الرواسب  

  هً عملٌة اختفاء ذرات اوجزٌئات او اٌونات المادة المذابة :- الذابة(solute) بٌن ذراتاوجزٌئات المادة

  .solventالمذٌبة 

  قابلٌة الذوبانsolubility -:  التً تذوب فً حجم اووزن معٌن (بالغرام اوالمول)هً كمٌة المادة المذابة

 .من المذٌب بدرجة حرارٌة معٌنة 

تعتبر قابلٌة الذوبان مهمة فً التحلٌل الوزنً لنها مقٌاس للطبٌعة الكمٌة فً عملٌة 

)وٌكون تصنٌف المواد نسبٌاً على اساس انهاذائبة.الترسٌب  soluble اوذائبة (
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)جزئٌاً  partially soluble )اوغٌر ذائبة ( insoluble ومن المعروف انه لٌس هناك . (

 راسب الٌذوب مئة بالمئة بالن درجة الذوبان تختلف من مادة الى اخرى

ان ذوبانٌة الرواسب المستخدمة فً التحلٌل الكمً الوزنً ٌجب ان تكون اقل ماٌمكن حتى التؤدي الى 

 . حصول خسارة ملموسة فً كمٌة الراسب 

solubility product(ksp)حاصل الذوبان  ٌنص على ان حاصل ضرب التراكٌز  :- 

لمكونات (مرفوع كا منها الى اس ٌساوي عدد اٌونات ذلك العنصر)االٌونٌة الموالرٌة 

قابلٌة ذوبانٌة اقل من )الكترولٌت شحٌح الذوبان بالماء 0.001 فً درجة (لتر / غم

     (حرارة ثابتة ٌساوي كمٌة ثابتة

Aa Bb                               Aa+       +   bB  

 محلول صلب

 

Ksp=[A+]a [B -]b     

اذاكان حاصل ضرب التركٌز االٌونً الٌونات االلكترولٌتٌة فً المحلول اقل من حاصل الذوبان  -

ksp (اي ان المحلول غٌرمشبع) فال ٌحصل ترسٌب[A+][B -]<ksp                   

 فان المحلول مشبع ولكن الٌوجد راسب فً kspاذاكان الحاصل االٌونً مساوٌاً لحاصل الذوبان  -

                ksp =  [- B] [+A](حصول حالة اتزان)المحلول اٌظاً 

 فسٌصبح المحلول فً حالة kspاذاكانت قٌمة الحاصل االٌونً اكبر من قٌمة حاصل االذوبان  -

          ksp<[- B][+A]. فوق االشباع وٌحصل الترسٌب لالٌونات الموجودة فً المحلول 
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